
 

 

  

राज्यात २१ टक्केच वनक्षेत्र शिल्लक 

राज्यात केवळ २१ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले असनू पररणामी ग्लोबल वॉशमिंगचा मोठा धोका ननमााण झाला 
आिे. िा धोका टाळण्यासाठी ३३ टक् क् याांपयिंत वनक्षेत्र वाढववणे गरजेचे आिे. पयाावरणीय दृष्टटकोनातून ककमान 
३३ टक्के के्षत्र िे वनआच्छाहित असेल तर पाऊसमानापासनू प्रिषूण कमी िोण्यापयिंतची वाट सखुकर िोते.  
 

त्यामळेु वनववभागाकडून सिा ववववध प्रकारच्या योजनाांची आखणी करण्यात आली आिे. टप्पप्पयाटप्पप्पयाने त्याांची 
अांमलबजावणी केली जाणार असल्याचे वनववभागाद्वारे साांगण्यात आले. 
 

 

 

स्माटा शसटी आणण अमतृ योजनेत पुणे, नवी मुांबईला सवोच्च पत मानाांकन 

स्माटा शसटी आणण अमतृ योजनेत पाशलकाांना ननधी उभारण्यासाठी बॉ ांड इश् यू करण्याची परवानगी िेण्यात आली 
आिे. त्याांच्यासाठी आवश् यक पत मानाांकन नुकतेच जािीर करण्यात आले. 
 

१४ राज्याांतील ९४ ििराांचे पत मानाांकन करण्यात आले. यात पुणे आणण नवी मुांबई मिापाशलकेला गुांतवणुकीस 
पूरक असलेले सवोच एए+ मानाांकन िेण्यात आले आिे. या मानाांकनासाठी नवी हिल्ली मिापाशलकेचािी समावेि 
करण्यात आला आिे. 
 

किशसलसारख्या पत मानाांकन सांस््ाांकडून स््ाननक स्वराज्य सांस््ाांचे मानाांकन करण्यात आले. पत मानाांकन 
सांस््ाांकडून एएए ते डी असे मानाांकन हिले जाते. पुढील २० वषािंत स्माटा शसटी आणण अमतृ योजनेत ििराांच्या 
ववकासासाठी ३९ लाख कोटी रुपयाांची गरज भासणार आिे. 
 

५५ ििराांना गुांतवणकुीस अनुकूल मानाांकन िेण्यात आले आिे. ३९ ििराांना बीबीबी असे मानाांकन िेण्यात आले 
आिे. राज्यातील नाशिक, वप ांपरी चचांचवड, ठाणे या ििराांना एए नामाांकन, तर मीरा भाईंिर पाशलकेला ए नामाांकन 
िेण्यात आले. अमरावती ििराला बीबीबी तसेच नाांिेड व सोलापूर ििराांना बीबी+ नामाांकन िेण्यात आले. 
 

गेल्या २० वषािंत २५ स््ाननक स्वराज्य सांस््ाांनी जवळपास १५०० कोटीांचा ननधी उभारला. १९९८ मध्ये 
अिमिाबाि पाशलकेने पहिल्याांिा बॉ ांड इश् यू करून ननधी उभारला िोता. 
 

 

 

अशमताभ बच्चन िेपेटायहटस सहिच्छा ितू 

जे. डब्लल्य.ू मॅररएट िॉटेलमधील कायािमात जागनतक आरोग्य सांघटनेने (डब्लल्यएूचओ) अशमताभ बच्चन याांना 
हिपॅटायहटसववरोधी मोहिमेसाठी डब्लल्यूएचओचा गडुववल ऍम्बेशसडर जािीर केले.  
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ववषाणजुन्य िेपेटायहटसमळेु भारतासि या प्रिेिात िरवषी ४ लाख १०  िजार लोक प्राण गमावतात. यासाठी 
पांजाबमध्ये राबवलेली मोिीम भारतभर राबवण्याची आवश् यकता आिे, असे मत जागनतक आरोग्य सांघटनेच्या 
प्रनतननधीांनी व्यक्त केले.  
 

हिपॅटायहटसचे उपचार आणण औषधे अत्यांत मिागडी आिेत. . हिपॅटायहटसवरील उपचार मिागड ेअसले तरी 
अत्यावश् यक आिेत. याकड ेिलुाक्ष केल्यास यकृत प्रत्यारोपणाची वेळ ओढवू िकते. त्यासाठी येणारा खचा 
औषधोपचाराांपेक्षा अचधक खचचाक आिे. 
 

भारतात फक्त १० टक्के रुग्ण यासाठीची चाचणी करत असल्याने तेवढेच रुग्ण समजतात. भारतातील 
हिपॅटायहटसच्या रुग्णाांचा ननष्श् चत आकडा समजलेला नािी.  
 

अमली पिा्ािंचे व्यसन मोठ्या प्रमाणावर जडलेल्या हठकाणी हिपॅटायहटसचे रुग्ण जास्त आढळतात. भारतात 
पांजाबमध्ये असे सवााचधक रुग्ण आढळतात.  

 

यासाठी पांजाब सरकारने मोफत तपासणी आणण उपचाराांची मोिीम राबवल्यानांतर नत्े हिपॅटायहटसचे २७ िजार 
रुग्ण आढळले िोते. त्यापैकी ९३ टक्के रुग्ण उपचाराांनांतर सांसगामकु्त झाले. यासाठी पांजाब सरकारने डडस्पोसेबल 
इांजेक् िनचा प्रयोग राबवला. 
 

 

 

इस्रो जूनमध्ये सवााचधक िक्तीिाली रॉकेटचे प्रक्षेपण करणार 

भारत पुढील महिन्यात सवाात िक्तीिाली रॉकेट सोडणार आिे. ४ टन वजनाचे सांिेिविन करणारे उपग्रि वािून 
नेण्याची क्षमता या रॉकेटमध्ये असणार आिे. भारत पहिल्याांिाच अिाप्रकारचे रॉकेट अवकािात सोडणार आिे. 
यामळेु सांिेिविन आणण सांपका  क्षेत्रात मोठी िाांती घडणार आिे. 
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जनू महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जीएसएलव्िी माका  ३ चे प्रक्षेपण करणार असल्याची माहिती इस्रोने हिली 
आिे. जीएसएलव्िी माका  ३ चे प्रक्षेपण यिस्वी ठरल्यास इस्रोच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला 
जाईल.  
 

सध्या इस्रोच्या रॉकेटची क्षमता २.२ टन वािून नेण्याइतकी आिे. यापेक्षा जास्त वजन वािून नेण्याची कामचगरी 
इस्रोच्या रॉकेट्सना अद्याप करता आलेली नािी. २.२ टनापेक्षा अचधकच्या वजनाचे उपग्रि वािून नेताना 
भारताकडून कायम इतर िेिाांचा आधार घेतला जातो. 
 

 

 

ज्येटठ िीडा मानसतज्ञ भीटमराज बाम याांचे ननधन 

ननवतृ्त पोलीस मिासांचालक आणण ज्येटठ िीडा मानसोपचार तज्ञ भीटमराज पुरूषोत्तम बाम (७९) याांचे िुिवारी 
सायांकाळी सव्वासिाच्या समुारास ये्े हृियववकाराने ननधन झाले.  
 

वविेष म्िणजे ननवतृ्तीनांतरच्या आयुटयात ज्या ववषयावर ते सिैव खेळाडूांना मागाििान करीत राहिले त्याच योगा 
या ववषयावर ते एका सभागिृात मागाििान करीत असतानाच त्याांना हृियववकाराचा झटका आला. 
 

िीडा मानसोपचाराकड ेवळण्यामागे बाम याांना कारणीभतू झाली पोलीस मिासांचालकपिािून ननवतृ्त झाल्यानांतरची 
एक िखुापत. या िखुापतीमळेु बाम याांना सिा महिन्याांपेक्षा अचधक हिवस आराम करावा लागला. यािरम्यान 
कािी रशियन पुस्तके त्याांच्या वाचण्यात आली.  
 

त्यात एका पुस्तकातील ‘आपलां मन िाच आपला ित्र’ू िे वाक्य त्याांना अचधक भावले. स्वत: एक उत्कृटठ 
नेमबाज असलेल्या बाम याांनी त्यानांतर मग योग आणण मन याांचा िीडा क्षेत्राच्या दृष्टटकोनातून अभ्यास 
करण्यास सरुूवात केली. िीडा मानसोपचाराचा ररतसर अभ्यासिमिी पूणा केला.  
 

१९९८ मध्ये नाशिकमध्ये नेमबाजीची िीडा प्रबोचधनी स््ापन करून त्याव्िारे अनेक राटरीय, आांतरराटरीय 
नेमबाज घडववले.नेमबाजीला प्रोत्सािन िेण्यासाठी बाम याांनी एक्स एल टारगेट िुटसा असोशसएिनची स््ापना 
केली.  
 

पुरूषोत्तम अकॅडमीचे सांस््ापक, पुण्याच्या चाणक्य मांडळाचे ववश्वस्त व मागाििाक, योग ववद्या धामच्या योग 
गरुुकुल ववभागात अध्यापक म्िणनू त्याांनी काम पाहिले. 
 

 

 

आशियाई कुस्ती अष्जांक्यपि स्पधेत बजरांगची सुवणाझेप 



 

 

आशियाई कुस्ती अष्जांक्यपि स्पधेत भारताचा कुस्तीपटू बजरांग पुननयाने सवुणापिक ष्जांकले. त्याने फ्रीस्टाईल 
प्रकारात ६५ ककलो वजनी गटात िे यि शमळवले आिे.  वविषे म्िणजे या स्पधेत भारताला पहिलेच सवुणापिक 
शमळालेले आिे. तसेच भारताच्या अननलकुमार आणण ज्योती याांनी आपआपल्या गटात काांस्यपिके ष्जांकली.  
 

अांनतम लढतीत बजरांग पुननयाने िक्षक्षण कोररयाच्या ली सुांग चुल याला ६-२ ने पराभतू केले. अननलने ग्रीको 
रोमनच्या ८५ ककलो गटात उज्बेककस्तानच्या मिुम्मिाली िमशसहिनोव्िववरुध्ि िानिार पुनरागमन करताना ७-६ 
असा ववजय शमळवून काांस्यपिक पटकावले.  
 

महिला गटात ज्योतीला ७५ ककलो वजन गटात सेमीफायनलमध्ये जपानच्या मसाको फुरुची हिच्याकडून 
िरल्यामळेु काांस्यपिकावर समाधान मानावे लागले. 
 

 

 

ब्रिटनसि जगातील कािी िेिात सायबर िल्ला 
ब्रिटनसि जगभरातील जवळपास िांभर िेिात मोठा सायबर िल्ला झाला आिे. या िल्ल्यामळेु ब्रिटनमधील 
आरोग्य व्यवस््ेवर मोठा पररणाम झाला आिे.  
 

'रॅंसमवेअरच्या' माध्यमातून िा िल्ला करण्यात आला आिे. वविेष म्िणजे िल्ला करण्यासाठी तयार करण्यात 
आलेले िॅककां ग टूल िे अमेररकेतील 'युएस नॅिनल शसक् युररटी एजन्सी'ने तयार केल्याची िक् यता सांिोधकाांनी 
व्यक्त केली आिे.  
 

या िल्ल्यामळेु ब्रिटनमधील आरोग्य यांत्रणेसि आांतरराटरीय कुररअर सेवा िेणाऱ्या 'फेडएक् स' या कां पनीवरिी मोठा 
पररणाम झाला आिे. या िल्ल्यामळेु आतापयिंत रशिया, युिेन आणण तैवानसि जगातील ५७ िजार हठकाणी 
पररणाम झाला असल्याची माहिती सांिोधकाांनी हिली आिे. 
 

सायबर िल्ल्याद्वारे एखाद्या सांगणकावरील सांपूणा माहिती ब्ललॉक करून ती पूवावत करण्यासाठी पैिाची मागणी 
करण्याचा प्रकार म्िणजे 'रॅंसमवेअर'. या प्रकारामळेु व्िायरसद्वारे सांगणकीय यांत्रणा िॅक करून िॅक झालेल्या 
सांगणकावर केवळ पैिाची मागणी करणारा सांिेि हिसतो. 
 

 

 

चीनच्या 'ओबोर' पररषिेत भारत गैरिजर 

चीन व पाककस्तानिरम्यानची आच्ाक माचगाका (सीपीईसी) पाकव्याप्पत काश्मीरमधून जात असल्याने नाराज 
असलेल्या भारताने बीष्जांगमध्ये रवववारपासनू सरुू िोत असलेल्या चीनच्या 'वन बेल्ट वन रोड' शिखर बैठकीसाठी 
उच्चस्तरीय प्रनतननधी न पाठवण्याचा ननणाय घेतला आिे.  
 

१४ व १५ मे रोजी िोणाऱ्या या पररषिेत भारताचा मित्त्वाचा भागीिार असलेल्या रशियाचे अध्यक्ष व्लाहिशमर 



 

 

पुनतन याांच्यासि २९ िेिाांचे व सरकाराांचे प्रमखु उपष्स््त रािण्याची अपेक्षा आिे. चीनचे अध्यक्ष क्षी ष्जनवपांग 
याांच्या आवडत्या प्रकल्पाबाबतच्या या पररषिेत भारताचे बिुताांि िेजारी िेि सिभागी िोत आिेत. 
 

पाककस्तानचे पांतप्रधान नवाझ िरीफ त्याांच्यासोबत चार मखु्यमांत्री व पाच सांघराज्यमांत्री, श्रीलांकेचे पांतप्रधान 
राननल वविमशसांघे, नेपाळचे उपपांतप्रधान व अ्ामांत्री कृटणबिािरू मिारा याांच्यासि बाांगलािेि व मालिीवचे 
शिटटमांडळ पररषिेत उपष्स््त राितील.  
 

जगातील मिासत्ताांपैकी अमेररका, फ्रान्स, जमानी व ब्रिटन याांनी त्याांचा सिभाग ननष्श्चत केला आिे.  
 


